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“অথথ: ১. কালরয থ! ২. ফস্তুত ভানলু অতত ক্ষততয ভলধে আলে। ৩. তাযা 

ফেতীত, মাযা ঈভান আলন, ৎকভথ কলয এফং এলক অনেলক লতেয উলদ দদ 

 এলক অনেলক ফলযয উলদ দদ”। (ূযা আয 103:1-3) 

কাশ্মীর এবং উপমহাদেদে বসবাসকারী প্রিয় মসুপ্রিম ভাই ও ববাদেরা! 

আারাভু আরাইকুভ া যাভাতুল্লাত া ফাযাকাতুহু। 

ঈদ-উর-তপতলযয এই দভাফাযক ভল আতভ কাশ্মীয এফং উভালদ  

দুতনায কর ভুরভানলদযলক শুলবচ্ছা জানাতচ্ছ। তাকাব্বাল্লাহু তভন্না া তভনকুভ 

ালরার আ’ভার (আল্লা তাারা আভালদয  আনালদয দনক আভরগুলরা 

কফুর করুন)। 

আল্লা তাারায তনকট দ’ুআ কযতে - তততন দমন আভালদয গুনাগুলরা ক্ষভা কলয 

দদন, কুযআনলক আভালদয ফলক্ষয যতশ্ম ফাতনল দদন, ইরালভয ত্রুলদয লড়মন্ত্র 

দথলক আভালদযলক তনযাদ যালেন এফং ভজুাততদনলদয তফজ  নুযত দান 

কলযন। আভীন। 

আল্লা তাারায তনকট কৃতজ্ঞতা প্রকা কযতে এই কাযলণ দম, তততন আভালদযলক 

ইরালভয তনাভত দ্বাযা ম্মাতনত কলযলেন এফং আভালদয তজলেগীয জনে দই 

আলরাতকত এফং তফত্র থলক তনফথাচন কলযলেন।  

আল্লা তাারাই ভস্ত তিয আধায। তততনই তদনলক যাত আয যাতলক তদন দ্বাযা 

তযফতথন কলযন। তততন দই ভান ত্তা তমতন আকা দথলক ফৃতি ফলথণ কলযন। তাাঁয 

ইচ্ছালতই দুতনায ৃঙ্খরা ফজা যললে, আয তাাঁয ইচ্ছালতই দুতনায ৃঙ্খরা দল 

ল মালফ। এজনে আভালদয ীতভত তকেু শ্বা-প্রশ্বা এফং ংতক্ষপ্ত ভলয এই 

ংতক্ষপ্ত জীফনলক ততেকালযয স্রিায ইফাদলত অততফাতত কযা উতচত। আভালদয 



কর প্রলচিা এই রক্ষেলক াভলন দযলে া উতচত। এটাই পরতায একভাত্র 

তে থ।  

আভালদয জীফন এফং ভৃতুে, আভালদয ভলনাফঞ্চনা এফং চাতদাগুলরা আল্লা 

তাারায তনধথাতযত দ্বীন ফেতীত অনে দকান দ্বীলনয জনে মতদ লতা, তালর 

আভালদয জীফন ফযফাদ ল দমত। আভালদয ভৃতুে ফযফাদ ল দমত। আভালদয 

এই দুতনালত আা আভালদয দকান উকালযই আলতা না। আয আভালদয এই 

ফেস্ত দুতনায পয দফকায ল দমত।  

বহ প্রিয় ঈমােোর ভাইগণ!  

আজ আলযকতট যভাদান আভালদয দথলক অততফাতত ল দগর! আজ আলযকতট 

ঈলদয তদন আভালদযলক দ কর শুাদালদয কথা স্মযণ কতযল তদলচ্ছ মাযা 

আল্লা তাারায ালথ তনলজলদয কৃত অঙ্গীকাযলক ূণথ কলযলেন।  

এই ভান াথীগণ - তনলজলদয জীফন এফং ভৃতুে দ্বাযা এটা প্রভাণ কলযলেন দম, 

তালদয তজালদয উলেে শুধু এটাই তের দম, ‘লতা যীত নলতা াাদাত’। 

তাযা এটা প্রভাণ কলযলেন দম, আল্লা তাারায ভান ত্তায উয মতদ বযা 

কযা  তালর াামে - দূলয ন। তাযা অন্ধকায যালত আলরাতকত প্রবালতয 

আা তযতোগ কলযনতন এফং তাযা ভৃতুেলক াভলন দদলে ‘আরাভদুতরল্লা’ 

লড়তেলরন। 

সম্মাপ্রেত ভাইগণ!  

আজ কাশ্মীলযয তজাদ এভন এক ভাযারা দ াঁলেলে, মায ফোালয ‘আনায 

গামাতুর তে’ ফথদা আনালদয অফগত কলযলে। 

আজ আলযকফায কাশ্মীলযয তজাদ দদতরত লচ্ছ। এলক্ষলত্র অযাধী ঐ কর 

দরাক মাযা কালপযলদয ালথ তভলর এ ভান তজালদয ভূর দকলট দপরলত চাইলে। 

তাযা কাশ্মীলযয ীভানা ুনযা মদু্ধ ফলন্ধয দ ালণা তদললে। 

একর ডাকাত দজনালযর এফং যাজননততকগণ দতা অলনক আলগই মুদ্ধ তযতোগ 

কলযলে। তকন্তু ফতথভালন বাযলতয তেুত্বফাদী যকালযয ালথ কযা ‘তনযাত্তা 



চুতি’য উয ন্তুতি প্রকা কলয  তা ফাস্তফান কযলত দমল তাযা আফায 

কাশ্মীলযয তজালদয ফোালয দের-তাভাা কযলে।  

অতীতলক দাপন কলয বতফলেলতয তদলক চরভান ঐকর াতকস্তানী দজনালযরগণ 

এফং কাশ্মীলয তালদয অনুাযীলদয উয - তনযযাধ ভজুাততদনলদয যি আজ 

ঋণ তললফ যল দগলে। একর ভুজাততদনলদয তাযা ইরালভয নালভ কুপলযয 

দেলডয াভলন শুধু একাযলণ দাড় কতযল তদললে দম - এয দ্বাযা তালদয 

যাজননততক এফং অথথননততক পাদা ুযা লফ।  

‘আনায গামাতুর তে’ ভুতরভ জাততলক ফথদা দ্বীলনয গাোযলদয লড়মন্ত্র 

দথলক তকথ কযায দচিা কলযলে। তকন্তু এই গাোযলদয লমাগীযা ফথদা তালদয 

তভলনয প্রততযক্ষা তফতবন্ন ধযলণয প্রলচিা চাতরল তগললে। এই গাোযযা ফথলল 

মা কলযলে, দ তফলল এেন চু থাকাটা অযাধ। দকননা এই দধাাঁকায কাযলণ 

কলকজন ভুেতর ভুজাতদ তনলজলদয জীফন এফং ভৃতুেলক তফতি কলয তদলচ্ছ। 

আতভ তফতবন্ন তানতমলভয অন্তবুথি দ কর ভজুাততদনলদযলক ফরলত চাই - 

আনাযা কলরই একথা জালনন দম, তজালদয উলেে শুধুভাত্র আল্লায জতভলন 

আল্লায তনফথাতচত তফধানলক ভনু্নত কযা। আয কাশ্মীলযয তজালদয উলেে 

এটাই দম, তেু এফং ভুতযকলদয দথলক আজাদ ল আল্লা তাারায আইন 

প্রততষ্ঠা কযা।  

মতদ আভালদয ভধে লত একজলনয তজালদয উলেলে াভানে তযভাণ তবন্নতা 

থালক তলফ তজাদ কফুর ায তথ আভযা ূণথ কযলত াযলফা না। আয মতদ 

আভালদয ভধে লত দকউ তজালদয উলেে একতট ফাততর অথফা াোগত আইলনয 

ালথ ম্পৃি কলয - তালর এটালক দকানবালফই তজাদ ফরা মালফনা।  

তাই াফধান ল মান! মতদ আনায আতভয আনালক গাইরুল্লায জনে ভৃতুে 

ফযণ কলয তনলত ফলর,     আতন এভন আতভলযয অনুযণ দথলক ভুি। আয 

একথা স্মযণ যােলত লফ দম, আভালদয দথলক আভালদয কলভথয তাফ দনা 

লফ। আয তেন দকান আতভলযয ুাতয ফা চারাতক দকান কালজ আলফ না।  

আজ আনালদয করলক আফায তকথ কযায উলেে এটাই দম, ফাততর তিয 

অধীলন তজাদ কলয তনজ তজলেগী ফযফাদ কযায কাযলণই আজ আভালদয তজাদ 



এ তযভাণ দুফথর এফং অা ল দগলে। আভযা দতা আল্লা তাারায তাী! 

তকন্তু এভন তক ল দগর দম, আভযা ফাততলরয জনে যক্ষক ফলন দগতে?! এই 

ফাততর মেন চা আভালদয তিলক ফেফায কলয। আফায মেন তালদয ভলন চা 

তেন আভালদয তিলক থাতভল যালে।  

একতট ুলযা জাততলক তভথো আশ্বা তদল ফাততলরয উকালযয উলেলে মুলদ্ধয 

ভদালন একাকী দেলড় দদা এভন অযাধ, মায দকান উদাযণ লত ালযনা। এটা 

দতা ঐ ভজরুভ জাততয ালথ বাফ এক উা। এ দ্ধতত াভলনয এক ফেয 

তযতিতত উত্তপ্ত যােলফ তিক, তকন্তু তজাদলক কলক ফেয ততেল তনল মালফ।  

এটা দতা তজালদয ালথ দধাাঁকা। আনাযা তজালদয উকাতযতালক ফাততলরয 

উকালযয স্বালথথ ফেফায কযলেন। আফায একর কালজ আতন ভুেতর 

ভুজাততদনলদয জীফন এফং কাশ্মীযী জাততয দ্বীন ইরালভয প্রতত অতযীভ 

বালরাফাায অফেফায কযলেন!!! 

কাশ্মীর প্রিহাদের প্রিয় মিুাপ্রহে ভাইগণ!  

আজ তদ্ধান্তভূরক ভ! আজ এই তজাদলক তফতি কযা লচ্ছ এফং আনায 

ভাথায ভূরে তনধথাযণ কযা লচ্ছ। ঐ ফাততর যাষ্ট্র - দম তনলজলক অনুগ্রকাযী দাতফ 

কযলতা, দ তেুস্তালনয ালথ ফেফাী চুতি দঢ়ৃ কলয দপলরলে। তাই আজ 

আনালকই তদ্ধান্ত তনলত লফ। মতদ আজ আতন তদ্ধান্ত দনায দক্ষলত্র অক্ষভ 

থালকন, তালর তনিঃলেল আভযা কলর ক্ষততয ভলধে যলতে।  

তজাদ কফুর ায তথভূ ্পষি। ফাততলরয অধীলন তনলজয তজাদলক যাো ঐ 

কর লতথয তফযীত। মতদ আভালদয তজাদ ফাততলরয ইাযা যং ফদরা, তলফ 

দতরর ফা দকভত – দকানটাই কালজ আলফ না।  

আজ কাশ্মীযলক একতট দজরোনা রূান্ততযত কযা ললে। একতদলক বাযতী 

ফাতনী আভালদয তফলযাধী, অনে তদলক আভালদয ীভান্তগুলরালত বাযতী এফং 

াতকস্তানী ফাতনী তভলর াাযা তদলচ্ছ!  

 

 



প্রিয় মুিাপ্রহে ভাইগণ!  

ভুতভলনয ান দতা এটা ন দম, দ দফাকুপ ল ফাততলরয উকালযয জনে 

তনলজয তজলেগীলক ফযফাদ কযলফ। ফযং ভুতভলনয ান দতা লরা এই - দ কতিন 

তযতিততলত আল্লায যতলক আাঁকলড় ধলয যালে। এ কলক ফেলয কাশ্মীলযয 

াজায াজায াদা-তদলরয ভুতভন মুফকলদযলক, তেুত্বফাদী ভুতযকযা াথয এফং 

াধাযণ াততায দ্বাযা যিাত্ত কলযলে। তকন্তু তাযয একদর ফেতি কায 

উকালযয উলেলে ঐ কর মুফকলদয াাদালতয পর তফনি কলয তদললে?  
আল্লা তাারায তনকট দু’আ কতয - দমভতনবালফ ঐ ভান ত্তা কর মুলগ 

ফযকাযীলদযলক াামে দ্বাযা তযতৃপ্ত কলযলেন, দমবালফ কর মুলগ তে লথয 

তথকলদযলক ফযকতভ তফজ দ্বাযা ফাযাকা দান কলযলেন - দতভতনবালফ এই 

অক্ষভ জাততলক দমন ইরালভয তফজলয জনে প্রস্তুত কলয দদন। আভীন!  

এই ভুূলতথ আতভ াতকস্তালন ফফাকাযী আভায তপ্র বাইলদযলক স্মযণ কতযল 

তদলত চাই - কাশ্মীলযয তজাদ আনালদয ডাকলে। তাই আল্লা তাারায 

আলদলয উয ‘রাব্বাইক’ ফরুন। ফাততলরয হুকভুলক াল তলল তনলজয ভজরভু 

বাই-দফানলদয াালমে কাশ্মীলযয লথ এেতন যানা করুন। ভলন যােলফন; এটা 

আনালদয উয দমভন পযজ দাতত্ব, দতভতন একতট ঋণ।  

কাশ্মীদরর বহ আমার প্রিয় ভাইদয়রা! 

এেন এভন ভ মেন বাযলতয তেুত্বফাদী যকায প্রতততনত তনলজলদয 

আতধতে ফতৃদ্ধ কলয চলরলে। অলনক প্রতদ্ধ ফেতিফগথ বাযলতয এই কভথকালে 

াামে কযলে। এভতাফিা আভালদয ঈভানী আত্মভমথাদায যীক্ষা এটাই দম - 

আভযা শুধু আল্লা তাারায উয বযা কলয কাশ্মীলযয ফযকতভ তজালদয 

দাতত্ব তনলজলদয কাাঁলধ তুলর দনফ ইনাআল্লা। 

কাশ্মীলয বাযলতয নতুন আিভলণয উলেে লরা - কাশ্মীলযয তজাতদ 

আলোরনলক তকড় দথলক উলচ্ছদ কযা। তালদয ভস্ত দ্বীতন জজফালক িাীবালফ 

দভন কযা। এভতাফিা দমোলন আভালদয উয তজাদ পযজ, দোলন তায 

প্রস্তুতত দনা আভালদয উয পযজ।  



আল্লা তাারায ইযাদ,  
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“অথথিঃ আয প্রস্তুত কয তালদয ালথ মুলদ্ধয জনে মাই তকেু ংগ্র কযলত ায 

তনলজয তি াভলথথেয ভলধে দথলক এফং াতরত দ াড়া দথলক, দমন প্রবাফ লড় 

আল্লায ত্রুলদয এফং দতাভালদয ত্রুলদয উয আয তালদযলক োড়া অনোনেলদয 

উয মালদযলক দতাভযা জান না; আল্লা তালদযলক দচলনন। ফস্তুত: মা তকেু 

দতাভযা ফে কযলফ আল্লায যাল, তা দতাভযা তযূণথবালফ তপলয ালফ এফং 

দতাভালদয দকান ক অূণথ থাকলফ না”। (ূযা আনপার ৮:৬০) 

আতভ এোলন একতট তফল ্পষি কলয ফরলত চাই দম, এলক্ষলত্র আভযা দকান 

গাোয যাষ্ট্র  ফাততর হুকুভলতয উয বযা কযফ না। ফযং তনলজলদয ফথাত্মক 

দচিা শুধ ু আল্লা তাারায াালমেয উয বযা কযলফা। আল্লা তাারাই 

কর ফাদালদয ফাদা। তততনই ালযন াামে-লমাতগতা কযলত। তততনই 

তারুলতয ভাধেলভ জারুতলক যাতজত কযলত ক্ষভ।  

এ তফলতট স্মযণ যােলফন দম - কাশ্মীলযয স্বাধীনতা এফং বাযলতয তেুত্বফাদী 

আগ্রালনয ধ্বং একভাত্র যী নীততভারায আলরালক প্রতততষ্ঠত তজালদয 

ভাধেলভই ম্ভফ। এ তজালদ উম্মলত ভুতরভায আযফ ও অনাযফ ন্তানগণ 

কাশ্মীলযয বাই-দফানলদয াালমেয জনে আফাতফর ল আলফ, ইনাআল্লা।  

আনাযা আনালদয দ্বীতন পতযজা বুলর মালফন না। তজালদয প্রস্তুততয জনে 

তনলজলদয লফথাচ্চ উজাড় কলয তদলফন। আভযা মেন উকযণ গ্রণ কযলফা এফং 

আল্লায ালথ ম্পকথ ভজফুত কযলফা; তেন আকা দথলক ফদলযয ভলতা াামে 

দনলফ আলফ ইনাআল্লা। 

এোলন আতভ ম্প্রতত ফাংরালদল ভুতযকলদয দথায ‘দভাদী’য তফরুলদ্ধ 

প্রততফাদকাযী আত্মভমথাদাীর ভুরভানলদয দভাফাযকফাদ জানাতচ্ছ। াাাত ূণথ 

ান্ত্বনা তদতচ্ছ দম, আনাযা ঢাকায যাজলথ আনালদয ভূরেফান যি প্রফাতত 

কলয ইরাভী ভ্রাতৃলত্বয অনুভ দৃিান্ত িান কলযলেন। দভাদী এফং তায 



দদাযলদয এই ফাতথা তদললেন দম, উভালদলয ঈভানদায ভুতরভগণ ততক্ষণ 

মথন্ত ভানতক প্রাতন্ত রাব কযলফ না; মতক্ষণ মথন্ত বাযলতয তেুত্বফাদী 

দনতৃত্বলক ধ্বং কলয ইরাভী আইন প্রততষ্ঠা কযলফ। আনালদয এই ঈভানী 

দচতনা - কাশ্মীয দথলক ঢাকা, ফাভথা  কাফুর দথলক তদল্লী মথন্ত ভুরভানলদযলক 

কুপয  জুরুলভয তফরুলদ্ধ তফজ দান কযলফ তফইমতনল্লা।  

‘আনায গামাতুর তে’ এয াামেকাযী এফং লমাতগতাকাযী াথীলদয 

প্রতত আভালদয আলফদন - ইরালভয এই দাাতলক ফভ অফোত যােলফন। 

আনালদযলক অলনক দভনত ভুজাাদা কযলত লফ, মালত ‘লতা যীত 

নলতা াাদাত’ এই আাজ কাশ্মীলযয প্রতততট  লয প্রলফ কলয এফং প্রতততট 

অন্তলয ফদ্ধভূর ল মা। আভালদয দাাত, আভালদয তজালদয গুরুত্বূণথ অং। 

বতফলেলতয জনে এতট জরুযী। মালত কলয প্রলতেক ফেতিয তনকট এই তভলনয 

াকীকত এফং এই তভলনয তেতা ্পষি ল মা।  

এটা স্মযণ যােলফন দম; ‘আনায গামাতুর তে’ দকফর একতট ংগিলনয 

নাভ ন। ফযং এতট একতট আদতথক কভথদ্ধতত, একতট আলোরন। এতট এভন 

একতট পয মায অলনকগুলরা তদক যললে এফং এতট আভালদয ফেতিগত  

াভাতজক জীফলনয অং।  

আরাভদতুরল্লা আজ কাশ্মীলযয প্রতততট প্রান্ত দথলক াথীলদয তফার ফয 

আভালদয ালথ এল তভতরত লচ্ছ। প্রলতেক াথী রড়াইল অং গ্রলণয 

আকাঙ্ক্ষা দালণ কযলে। মাযা ভদালন আলেন এফং ভদালন আায আগ্র 

যালেন তালদয প্রলতেলকয প্রতত আভালদয আফান - আনাযা দাালতয কাজলক 

গুরুলত্বয ালথ আলগ ফাতড়ল তনলফন। দকননা এলতই যললে যফতথীলদয জনে 

পরতা।  

প্রিয় ভাইদয়রা! 

ভ এললে আভালদয ফেতিগত এফং াভাতজক জীফলন তজালদয জনে তযূণথ 

প্রস্তুত ায। প্রলতেকতট কাজ আনুগতে এফং তফচক্ষণতায ালথ কযলত লফ। 

‘লতা যীত নলতা াাদাত’ এয পলয তফচক্ষণতা এফং আনুগতে, দুতট এভন 

গুণ - মা ভজুাতদলদয তফজলয দ্বাযপ্রালন্ত দ াঁলে দদ।  



এজনে তনলজলক প্রস্তুত করুন। অনোনে বাইলদয প্রস্তুত করুন। ভ েুফই কভ, 

অথচ প্রস্তুতত তনলত লফ অলনক দফত। আল্লা তাারা আভালদয ভল ফযকত 

দান করুন। আভালদয অন্তয ভূলক দৃঢ়দ  অটর যােুন। আল্লা তাারায 

কালে তভনতত - তততন দমন আভালদয জনে াালমেয দযজা েুলর দদন দমবালফ 

অতীত  ফতথভালনয ভুজাতদলদযলক াামে কলযলেন।  

আল্লা তাারায কালে আয তনলফদন - তেুিালন ফফাকাযী ভুরভানলদয 

দপাজত করুন। তাযা েুফই দুতফথল জীফন মান কযলেন। আল্লা তাারা 

াতকস্তালনয ঈভানদায ভুরভানলদয াামে করুন এফং ঐ জতভলন ইরাভলক 

প্রতততষ্ঠত করুন।  

আল্লা তাারায কালে দ’ুআ     - দমবালফ তততন তস্ত ফাতনীলক নাস্তানাফদু 

কলযলেন, দতভতনবালফ এই তেুত্বফাদী ভুতযক ত্রুলদয তফরুলদ্ধ আভালদয দমন 

াামে কলযন। আভালদয প্রতততট ীদ াথী - যলিয দলতফেু এফং দল তন:শ্বা 

মথন্ত তেু ভুতযকলদয তফরুলদ্ধ রড়াই কলযলেন। আল্লা তাারা আভালদযলক 

দমন তালদয ভলতা ভৃতুে দান কলযন। আভালদয আত যীয এফং যি যতিত 

দচাযালক আতেযালত আভালদয জনে াক্ষী তললফ উতিত কযায তাতপক দান 

কলযন, আতভন।  

ফথললল আনালদয ফায কালে অনুলযাধ; এই অধভলক আনালদয দদাা স্মযণ 

যােলফন, দমন আভায তনলজয াদা ুযা কযায ুলমাগ তভলর। আল্লা তাারা 

আনালদয করলক দ্বীলন লকয জনে তনলজলদয জীফনলক াকপ কযায 

তাতপক দান করুন এফং আভালদয ইফাদাতগুলরালক কফুর করুন। আতভন ইা 

যাব্বার আরাভীন।  

 

 وآخردعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 

*********** 


